
Jólin voru kvödd í seinna lagi 
víða um land að þessu sinni en 
hátíðarhöldunum á Þrett ánda
num var frestað á mörgum stöðum 
vegna veðurs. Það á við um bæði 
Snæ fells bæ og Grundarfjörð þar 
sem hátíðahöldum var frestað 
til laugardagsins 10. janúar.  
Eins og undanfarin ár buðu 
lionsklúbbarnir í Ólafsvík til 
brennu, skrúðgöngu og flug
elda sýningar í fallegu veðri. 
Alls kyns furðuverur mættu í 
skrúð gönguna en fyrir henni 
fóru álfadrottning og kóngur. 
Fjöldi fólks var bæði í göngunni 
og á brennunni enda veðrið 
fallegt. Brennunni lauk svo 
með glæsilegri flugeldasýningu 
en stuttu seinna fóru furðuverur 
og púkar að sjást hlaupa um 
götur Ólafsvíkur eins og tíðkast 
hefur um árabil. Furðuverurnar 
bönkuðu hjá bæjarbúum til að 

biðja um gott í goggin áður en 
þær færu til sinna heimkynna. 

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Jólin kvödd seinna en venjulega
681. tbl - 15. árg. 15. janúar 2015 

Sandbrún   ·   Útnes   ·   G.Run   ·   So�anías Cecilsson   ·   Bátahöllin   ·   Vélsmiðja Árna Jóns

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205

Prjónakaffi 18. janúar 

Prjónakaffi verður næstkomandi 
sunnudag kl. 14:30-16:00 í Átthagastofu 

Snæfellsbæjar.  

Prjónakaffið er fyrir alla, konur og karla, - alla sem hafa áhuga á 
prjónaskap og öðru handverki eða eru bara forvitnir um það.  

Þeir sem hafa áhuga á að vera með í Handverkshóp 
Pakkhússins eru hvattir til að mæta. 

 

Allir velkomnir 

 



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Björgunarsveitin Lífsbjörg fékk 
útkall um hádegi fimmtudaginn 
8. janúar. Voru þakplötur farnar 
að losna af húsinu við Ólafsbraut 
19 (Mafíunni). Skotbómulyftara 
þurfti til að komast upp á þak 
hússins, búið var að vera mikill 
vindur og hvassar hviður. Viðar 
Páll Hafsteinsson formaður 
björgunarsveitarinnar og sonur 
hans Hafsteinn Ingi fóru upp á 
þakið til að festa plöturnar niður.

Björgunarsveitir hafa haft í 
heilmiklu að snúast frá því í haust 
og nægir að lesa lista yfir útköll 
í blaði sem Lífsbjörg gaf út um 
hátíðarnar til að gera sér grein 
fyrir hversu mikilvægar sveitirnar 
eru. Vonandi fer vind að hægja og 
útköllum að fækka því að líklega 
eru flestir sammála um að komið 
er nóg.

þa

Enn eitt útkallið

Dýralæknirinn verður í áhaldahúsinu 

miðvikudaginn 21. janúar næstkomandi 

kl. 12:30-16:30. 

Öllum hundeigendum er skylt 
að mæta með hunda sína. 

 

  HÚS TIL SÖLU

Brautarholt 24, Ólafsvík 
220,1 fm. steinsteypt einbýlishús byggt árið 
1972. Húsið er á tveimur hæðum.  Efri hæð 
skiptist forstofu, hol, stofu, eldhús, búr og 
þvottahús, fjögur svefnherbergi og baðher- 
bergi. Neðri hæð skiptist í forstofu, baðher- 
bergi, gang, bílskúr, tvær geymslur, tvö svefn- 
herbergi, stofu og hol. Innangegnt er milli 

hæða en einnig er sérinngangur á neðri hæð.  Auðveldlega mætti hafa tvær íbúðir í 
húsinu. Húsið hefur töluvert verið endurnýjað. Í garði er stór sólpallur með heitum 
potti. Gott útsyni

Verð: 29.900.000,-.

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Dósasöfnun
Krakkablakið í Snæfellsbæ hefur fengið dósasöfnun í Ólafsvík og 

ætlum við að kíla á þetta núna

�mmtudaginn 15. janúar.  
Við verðum á ferðinni frá klukkan 17:30.

 
Það væri frábært ef Ólsarar sýna í verki  að með því að gefa okkur 

dósir eru þið styrkja þessa frábæru krakka sem eru svakalega 
áhugasöm og dugleg.  Þau eru að stefna á blakmót á Akureyri í vor 

þannig að það er ekki eftir neinu að bíða að byrja að safna
 

Með von um góðar móttökur, hlökkum við til að sjá ykkur!
 

Krakkablakarar og foreldrar þeirra!



Leikmenn Víkings urðu á 
sunnudaginn Íslandsmeistarar 
í innanhússbolta í annað sinn. 
Þeir unnu alla leiki sína í 
úrslitakeppninni, örugglega, 
eins og þeir kláruðu báðar 
umferðirnar í forkeppninni 

hér heima fyrir áramótin, án 
taps. Á föstudaginn unnu þeir 
lið KFG með 12 mörkum gegn 
engu. Á laugardag léku þeir 
við Fjölni í undanúrslitum og 
unnu með 6 mörkum gegn 5 í 
miklum baráttuleik og voru þar 

með komnir í úrslitaleikinn á 
sunnudag, þar sem þeir mættu 
liði Leiknis/KB. Skemmst er 
frá því að segja að strákarnir 
unnu 40 eftir að staðan var 20 
í hálfleik. Greinilegt er að góð 
stemmning er hjá strákunum. 

Gaman verður að fylgjast með 
liðinu í komandi vormótum og í 
sumar. Til hamingju strákar.

Myndina tók Helgi Kristjánsson 
eftir verðlaunaafhendinguna.
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Íslandsmeistarar!
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www.rekstrarland.isRekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.



Auglýsing um
álagningu fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2015

Álagning fasteignagjalda 2015 er nú í vinnslu.  Eigendum fasteigna er bent á að tilkynna breytingar er lúta að 
álagningu og innheimtu, sem fyrst til sveitarfélagsins.

Álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið 2015 verða nú ekki sendir út í pappír, heldur munu þeir verða aðgengile-
gir rafrænt í gegnum www.island.is.

Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út í pappír til þeirra sem fæddir eru eftir 1948, nema þess sé sérlega óskað.

Gjalddagar fasteignagjalda verða átta, frá 1. febrúar til og með 1. september 2015.  Ef fasteignagjöld eru gerð upp að 
fullu fyrir 15. mars 2015 fæst 3% staðgreiðsluafsláttur.

Hægt er að greiða fasteignagjöld með boðgreiðslum, og ef þess er óskað, vinsamlegast ha�ð samband við skrifstofur 
Snæfellsbæjar sem fyrst.

Lækkun fasteignaskatts á íbúðum elli- og örorkulífeyrisþega er reiknuð við álagningu fasteignagjalda.  Afslátturinn er 
hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna skv. skattframtali.  

Ekki er þörf á að sækja sérstaklega um þennan afslátt.

Hægt er að senda fyrirspurnir á netfangið lilja@snb.is eða hringja í síma 433-6900.

Efnistaka á steypuefni 
á Harðakambi

Á 271. fundi bæjarstjórnar Snæfellsbæjar voru 
samþykktar reglur um efnistöku á steypuefni 
á Harðakambi í Snæfellsbæ.

Reglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu Snæfells-
bæjar, www.snb.is og á heimasíður Tæknideildar 
Snæfellsbæjar, http://taeknideild-snb.is/ 

Áhugasömum er bent á að kynna sér reglurnar 
og hafa samband við tæknifræðing, Lúðvík Ver 
Smárason, í síma 433-6900 eða netfangið 
ludvik@snb.is til að sækja um leyfi til efnistöku.

HRAUN
R e s t a u r a n t  -  C a f é

HRAUN
R e s t a u r a n t  -  C a f é

HRAUN
R e s t a u r a n t  -  C a f é

Opnunartími á veitingahúsinu Hraun í vetur.

Mánud. - föstud. 11:30-13:30.
Föstud. - sunnud. 18:00-21:00

Út janúar verður frítt fyrir 12 ára og yngri af barna 
matseðli í fylgd með fullorðnum um helgar.

Réttur dagsins í hádeginu alla virka daga 
á aðeins 1900 kr. og ka� fylgir. Fylgist með á Facebook.

Erum byrjaðar að taka niður 
tímapantanir fyrir þorrablót.  

Tilboð á blæstri og greiðslum laugardagana 31. jan og 
7. feb (fyrir þorrablótin í Snæfellsbæ og Grundar�rði).  

Munið að panta tímalega í síma 438 1275.  



Þann 29. desember fór ljós
leiðari Mílu á Snæfellsnesi í 
sundur í Kaldá, vegna vatna
vaxta mun klakahröngl hafa 
slitið strenginn með þeim 
af leið ingum að Snæfellsnes varð 
nánast alveg sambandslaust við 
um heiminn, olli þetta miklum 
truflunum á daglegu lífi íbúa 
svæðis ins og mörg dæmi um 
verslanir og fyrirtæki sem urðu 
meira og minna óstarfhæf við að 
missa þessa tengingu, bæjarráð 

Grundarfjarðar ályktaði af þessu 
tilefni.

Ályktun bæjarráðs Grundar
fjarðar vegna rofs á ljós leið
ara tengingu við Snæ fells nes:

Upp úr hádegi hinn 29. des sl. 
rofnaði allt ljósleiðarasamband 
við Snæfellsnes. Af þessum 
sökum urðu verulegar truflanir 
á símasambandi, útsendingum 
útvarps, sjónvarps og ekki síst 
var ómögulegt að ná nokkru 

netsambandi í  tölvum. 
Netsamband komst ekki aftur á 
fyrr en langt var liðið á morgun 
þann 30. des. 2014.

Rof af þessum toga veldur 
gríðarlegum óþægindum fyrir 
einstaklinga og ekki síður 
fyrirtæki, sem eru meira og 
minna háð góðu netsambandi 
í starfsemi sinni.

Ekki verður hjá því komist við 
atvik eins og þetta að minna á 

mikilvægi þess að leitað verði 
leiða til þess að lágmarka 
möguleika á því að óhöpp af 
þessum toga geti átt sér stað.  

Í því sambandi er mikilvægt 
að unnið verði að því að tenging 
Snæfellsness með ljósleiðara 
verði gerð öruggari, m.a. með 
tengingu frá norðanverðu 
nesinu yfir í Dali og þannig 
komið á hringtengingu ljós
leiðara tengingar.

Ályktun vegna ljósleiðara

Snæfellsbær óskar eftir að ráða aðalbókara
Snæfellsbær óskar eftir að ráða aðalbókara í 75-100% starf á skrifstofur bæjarins.
Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst og eigi síðar en 1. febrúar 2015.

Við leitum að einstaklingi sem hefur haldgóða bókhalds- og tölvuþekkingu. 
Reynsla af vinnu með Navision bókhaldsker�ð er æskileg.
Gerð er krafa um stúdentspróf og æskilegt er að umsækjandi ha� viðskipta- 
eða rekstrarfræðimenntun.

Laun eru skv. kjarasamningi sam�ots bæjarstarfsmannafélaga og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Nánari upplysingar gefur bæjarritari í
síma 433-6900, netfang lilja@snb.is

Umsóknarfrestur er til 20. janúar.

Jóga með Önnu Þóru
Vegna frábærrar þátttöku mun ég fjölga jógatímunum.
   Kennt verður  á þriðjudögum kl. 15:45 og 17:15 og 

                 á fimmtudögum kl. 15:45 og 17:15.
          
   Liðkandi og styrkjandi fyrir 
         líkama og sál

                 Skráning í síma 8646771

              Sjáumst með sól í hjarta.
Til leigu

Til leigu 130 m2 íbúð að Sæbóli 35 í Grundarfirði, fjögur svefnherbergi, 
laus frá 1. feb.  Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Smáauglýsing



Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
þarf að fækka fjarnemum við 
skólann um nærri helming á 
þessari önn vegna niðurskurðar 
á fjárlögum. Í viðtali á RÚV í sl. 
viku útskýrði skólameistari það 
sem við skólanum blasir, nú 
þegar fjárlög ársins 2015 koma til 
framkvæmda. Undirrituð tekur 
undir áhyggjur skólameistara og 
bætir hér nokkrum skýringum 
við. Rétt er að taka fram að 
þessi niðurstaða kemur ekki 
alveg á óvart. Hún er staðreynd, 
þrátt fyrir baráttu skólanefndar 
og sveitarstjórnarmanna, á 
Snæfellsnesi og sunnanverðum 
Vestfjörðum, nú í haust, við að fá 
þessum forsendum breytt. 

Fjárlög 2015 
Niðurskurðurinn byggir ein

kum á tveimur forsendum. Ann
ars vegar er nemendaígildum 
við skólann fækkað úr 185 í 151 
eða um 18,4%. Nemendaígildin 
eru nemendakvóti skólans 
sem fjárframlög hans byggjast 
á. Ekkert fæst fyrir að mennta 
nem endur „umfram kvóta“. 
Fækkunin tengist annarri for
sendu; þeirri að skólinn eigi að 
einbeita sér að „kjarnastarfsemi“ 
framhaldsskóla, sem sé að 
mennta dagskólanemendur 
á hefðbundnum framhalds
skólaaldri – undir 25 ára. Skólinn 
eigi því ekki að sækjast eftir dreif 
og fjarnemendum. 

Á móti fækkun nemendaígilda 
vegur reyndar tímabær hækkun 
greiðslu fyrir hvert ígildi til 
að mæta kjarasamningum við 
kennara og verðlagshækkunum. 
Heildarniðurstaðan varð samt sú 
að framlag til FSN á fjárlögum 
2015 lækkaði um rúm 3% frá 
fjárlögum 2014, eða um 7 millj. 
kr. 

Fækkun fjarnema – 
og vandinn við það 
Fækkun nemendaígilda er 

staðreynd hjá fleiri skólum en 
okkar og er skýrð að hluta með því 
að fólki á „framhaldsskólaaldri“ 
fari nú fækkandi. Einnig er yfirlýst 
stefna ráðuneytis menntamála að 
fækka nemendum eldri en 25 ára 
í framhaldsskólum – og það strax 
á þessari önn. Engu að síður eiga 

nemendur 25 ára og eldri sem 
nú eru í námi að hafa forgang til 
náms skv. reglugerð um innritun 
í framhaldsskóla, sem ekki 
hefur verið breytt. Forgang hafa 
einnig nýnemar, dagskólanemar, 
starfsbrautarnemar, tilvonandi 
útskriftarnemar og fleiri. Saman
lagt munu þessir for gangs hópar 
fara talsvert yfir 151 nemenda
ígildi hjá FSN. Skólinn má og 
gæti ákveðið að taka við fleiri 
nemendum, en fengi ekki greitt 
fyrir að mennta þá. Þegar upp 

er staðið væri hætta á að rýra 
gæði náms annarra nemenda. 
Svo undarlega sem það hljómar 
þarf skólinn þó sárlega á þessum 
fjarnemum að halda til að stækka 
nemendahópa í einstökum 
áföngum og bjóða fjölbreyttara 
nám. Skólinn hefur m.a. tekið þátt 
í samstarfi fleiri framhaldsskóla 
um Fjarmenntaskólann í þessu 
skyni. Þarna er skólinn því í veru
legri klemmu. 

Forsagan og 
framtíðin 

FSN fagnaði 10 ára afmæli 
á liðnu ári. Skólinn varð að 
veruleika fyrir samstöðu og fram
sýni heimamanna, stuðning og 
atbeina þingmanna og góðan 
undirbúning ráðuneytis mennta
mála þegar ákvörðun um skóla
stofnun lá fyrir. Frá 2007 hefur 
FSN rekið fjarnámsdeild á 
sunnanverðum Vestfjörðum sem 
nú telur hátt í 40 nemendur og 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga
fjárlögin, forsagan og framtíðin 

Vinnusmiðja um gerð styrkumsókna 

Viltu auka líkur 
þínar á að fá 
styrk úr innlendum 
sjóðum? 

Í vinnusmiðjunni  verður farið 
yfir undirstöðuatriði í gerð 
umsókna um styrki í innlenda 
sjóði. Farið verður yfir 
undirbúning fyrir umsóknir 
og hvernig styrkumsóknir eru 
ritaðar.  Að vinnusmiðjunni 
lokinni gefst þátttakendum 
kostur á að skrifa umsókn 
og skila til leiðbeinanda 
innan 14 daga.  Leiðbeinandi 
fer yfir umsóknina, rýnir 
hana og sendir til baka með 
upplýsingum um hvað var 
gott og hvað má bæta. 

Leiðbeinandi 
er Bjarnheiður Jóhannsdóttir 
verkefnisstjóri hjá 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

Staður
Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga 
22. janúar kl. 13:00-16:00

Staður 

Leifsbúð 
í Búðardal
23. janúar kl. 13:00-16:00

Verð
Vinnusmiðjan er þátttakendum 
að kostnaðarlausu.

Skráning er á vef Símenntunar www.simenntun.is  
og nánari upplýsingar gefur starfsfólk Símenntunar 
í síma 437 2390.

[  Nýsköpunarmiðstöð Íslands ] - Íslensk útgáfa af merki
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er skólanum mikið kappsmál að 
standa faglega að þeirri starfsemi. 
FSN byggir á hugmyndafræði 
sem frá upphafi var úthugsuð: 
skólinn átti að verða leiðandi 
í að hagnýta upplýsingatækni, 
m.a. til fjar og dreifnáms og 
leggja áherslu á sveigjanleika og 
einstaklingsbundið nám. Þetta 
hefur í megindráttum tekist þó 
marga dreymi um að taka enn 
stærri og metnaðarfyllri skref.  

Skólinn á óafgreidd erindi hjá 
ráðuneyti menntamála, sem gætu 
bætt fjárhagsstöðuna eitthvað á 
árinu 2015. Það verður þó að 
segjast eins og er að fyrrgreindar 
áherslubreytingar ráðuneytisins 
eru skýrar og höggva beint að 
sérstöðu FSN, þ.e. þróun fjar 
og dreifnáms. Það er undarlegt 
að sú sérstaða teljist ekki lengur 
vera „kjarnafærni“ okkar. Þar að 
auki skýtur þessi veiking skólans 
skökku við, nú þegar fjármunum 

er varið sérstaklega til að hækka 
menntunarstig í kjördæminu 
með öðrum hætti og þegar 
verja skal nýjum fjármunum til 
að flytja störf „út á land“ í því 
skyni að styrkja byggðir. 

Skólanefnd er ekki valdamikil 
en sinnir sínu lögbundna hlut
verki með hag skólans að 
leiðar ljósi. Tækifærin eru fjöl
mörg og bjartsýnin þrátt 
fyrir allt skammt undan – við 
eigum nefnilega frábært fólk í 
FSN, starfsfólk og nemendur. 
Skólinn er gjarnan skilgreindur 
sem „menntastofnun“ – sem er 
virðu legt og mikilvægt hlutverk. 
Heima menn vita þó að skólinn 
gegnir mun veigameira hlutverki 
í samfélögunum okkar en það. 
Þeir munu án efa sýna stuðning 
sinn við skólann, hér eftir sem 
hingað til.  

Björg Ágústsdóttir, formaður 
skólanefndar FSN 

Akstursstyrkir til íbúa 
í dreifbýli

Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega 
um sérstakan akstursstyrk til að koma til móts við 
kostnað vegna aksturs barna til Ólafsvíkur í íþrótta- 
og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.
Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráða-
manns, nafn barns/barna, kennitala og reiknings-
númer þar sem leggja á styrkinn inn.
Einnig þarf að fylgja vottorð frá þjálfara um að 
barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 
eða netfangið lilja@snb.is

Auglýsing um breytingu 
á deiliskipulagi Framness.

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur samþykkt á fundi 11. des- 
ember 2014 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi  samkvæmt  43. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsbreytingin felst í sameiningu lóða 4b og 6 á 
Nesvegi í lóð 6. Lóðarmörk lóðar 4 breytist jafnframt á móti lóð 
6. Nýtingarhlutfallið breytist úr 0.90 í 0.95. Mesta leyfilega hæð 
mannvirkis verður 16m. Sjá nánari upplýsingar í deiliskipu-
lagstillögu.

Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á vef Grundarfjarðar, 
www.grundarfjordur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingar-
fulltrúa, Borgarbraut 16 á skrifstofutíma frá 10-14 frá 14. janúar 
2015 til 25. febrúar 2015 og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta, hvattir til að kynna sér breytinguna og koma ábend-
ingum eða athugasemdum á framfæri, skriflega til skipulags- og 
byggingarfulltrúa Grundarfjarðar, Borgarbraut 16, 350 Grundar-
fjörður, í síðasta lagi 25. febrúar 2014.

Sigurbjartur Loftsson, 
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði.

Snæfellsbær - Grundarfjörður

Félagsstarf fatlaðra íbúa, 16 ára og eldri: 

Skemmtikvöld
verður í félagsmiðstöðinni Afdrep í Ólafsvík 
�mmtudaginn 15. janúar frá kl. 18:00-20:00

Boðið veður uppá skemmtileg viðfangsefni 
og góðan félagsskap. 

Umsjónarmenn:
Bjarney og Sigurður Viktor

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga



Láki Hafnarkaffi opnar í vik
unni með illmandi kaffi, ný bak
aðar kökur og nýjan mat seðil.

Undarfarinn mánuð hafa 
staðið yfir breytingar á húsnæði 
á Nesvegi 5. Á neðri hæðinni 
hefur verið innréttað glæsilegt 
kaffi hús og var Hrafnhildur Jóna 
Jónasdóttir hönnuður hjá Krums 
fengin til að hanna kaffihúsið. 

Fimmtudaginn, 15. janúar, 
næst komandi verður kaffihúsið 
Hafnar kaffi formlega opnað og er 
opið frá klukkan 11:00. Jafnframt 
því að vera kaffihús er Láki Tours 
með miðasölu í húsnæðinu. 
Einnig eru seldir minjagripir og 
gjafavörur. Skrifstofa Láka Tours 
er opin frá klukkan 8.00. Hægt 
verður að kaupa kaffi, nýbakað 
rún stykki og kökur frá þeim 
tíma. Frá klukkan 11 er svo hægt 
að kaupa ýmsa smárétti eins og 
Crepes og Panini. 

Hugmyndin er að skapa að 
stöðu og afþreygingu fyrir ferða 
menn sem koma hingað um 
vetrar tímann ásamt að bjóða 
heima   mönnum möguleika á 

kaffihúsa stemningu. 
„Ekki er endanlega búið að 

skipu leggja opnunartíma en 
margar hugmyndir erum um 
hvernig kaffihúsið verði nýtt 
seinni  part dags og á kvöldin með 
t.d  „happy hours“ milli 17  19 
og lág stemdum tónlistar uppá
komum snemma kvölds, jafn
framt því að ljósmyndahópar og 
aðrir munu hafa þar aðstöðu til 
að hafa fyrirlestra og vinnuhópa 
á kvöldin“ Segir Gísli Ólafsson, 
eigandi Hafnarkaffi. 

Gisti aðstaða er á efri hæð 
húsins og verður starfsemi 
kaffi  húsins að taka mið af því 
og því verður ekki um að ræða 
opnunar  tíma langt fram á kvöld. 

„Við munum gefa okkur tíma 
til að þróa starfsemina eftir því 
sem þykir henta“ segir Gísli að 
lokum. 

Hægt verður að fylgjast með 
uppákomum og daglegum til
boðum á facebook síðu Láka 
Tours. 

Nýtt kaffihús opnar í Grundarfirði

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 37.941
Heilsíða í svarthv.  25.294
Hálfsíða í svarthv. 16.690
1/4 í svarthv.    10.889
1/8 í svarthv.   7.938
1/16 í svarthv.     4.885

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  68.175
Heilsíða í lit  45.450
Hálfsíða í lit 31.548
1/4 í lit  23.102
1/8 í lit  14.960
1/16 í lit  10.075

NÁNARI UPPLÝSINGAR : DAGBJÖRT@SNB.IS 4336929  

ERTU Í ATVINNULEIT? 

HITTINGUR 
Í ÁTTHAGASTOFUNNI 

FIMMTUDAGSMORGNA 
KL. 10-12 

VIÐ BJÓÐUM FÓLKI SEM ER Í ATVINNULEIT VELKOMIÐ Í ÁTTHAGASTOFUNA 
ALLA FIMMTUDAGA Í VETUR. BOÐIÐ VERÐUR UPP Á AÐSTOÐ VIÐ GERÐ 
FERILSKRÁR, RÁÐGJÖF, NÁMSKEIÐ OG MARGT FLEIRA. KAFFI OG MEÐ ÞVÍ. 
FYRSTI HITTINGUR VERÐUR 29 JANÚAR KL. 10:00, 
NÁNARI DAGSKRÁ AUGLÝST SÍÐAR.  
  

 



Gjaldskrár fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2015 
 

 

 
 

Í A-flokki eru íbúðir, íbúðarhús, sumarhús, útihús og mannvirki á bújörðum tengd landbúnaði. 
Í B-flokki eru opinberar byggingar. 
Í C-flokki eru allar aðrar byggingar. 

 
Afsláttur til elli -og örorkulífeyrisþega er tekjutengdur og er hámarksafsláttur kr. 65.200.- 

 
Miðað er við íbúð sem viðkomandi á og býr í og brúttótekjur ársins skv. skattframtali. 

 Þeir sem eru á tekjubili á milli ofangreindra upphæða fá hlutfallslegan afslátt m.v. viðmiðunartekjur. 
 

 

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki 0,44% af fasteignamati
Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki 1,32% af fasteignamati
Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki 1,55% af fasteignamati
Lóðaleiga á húsnæði í A-flokki 0,44% af lóðamati
Lóðaleiga á húsnæði í B-flokki 1,32% af lóðamati
Lóðaleiga á húsnæði í C-flokki 1,55% af lóðamati
Vatnsgjald á húsnæði í A-flokki 0,33% af fasteignamati
Vatnsgjald á húsnæði í B- og C-flokki 0,45% af fasteignamati
Holræsagjald á húsnæði í A-flokki 0,16% af fasteignamati
Holræsagjald á húsnæði í B- og C-flokki 0,20% af fasteignamati
Sorphirðu- og sorpeyðingargjald á íbúðir 32.100 á tunnu
Sorpeyðingar- og gámagjald á sumarhús 12.500 á bústað

~ einstaklingar ~

Tekjur allt að kr. 2.150.000.- 100% afsláttur af fasteignaskatti
Tekjur hærri en kr. 3.050.000.- 0% afsláttur af fasteignaskatti
~ hjón ~

Tekjur allt að kr. 3.750.000.- 100% afsláttur af fasteignaskatti
Tekjur hærri en kr. 4.650.000.- 25% afsláttur af fasteignaskatti

Gjalddagar fasteignagjalda eru átta frá 1. febrúar til og með 1. september 2015

Einnig er gefinn 3% staðgreiðsluafsláttur ef greitt er að fullu fyrir 16. mars 2015

Gjaldskrá fasteignagjalda 
í Snæfellsbæ 2015



Orlofssjóðir hjá Öldunni í Skaga�rði, Vlf. Snæfellsness, Vls. Sandgerðis og Verk Vest hafa ákveðið að he�a 
samstarf um rekstur á orlofsíbúð á Spáni. Hafa félögin fest kaup á raðhúsi nr. 13 sem er á jarðhæð í raðhúsa-
hver�nu Altomar III í Los Arenelas. Hefur húsið fengið nafnið „Vinaminni“. Íbúðin er í lokuðum kjarna þar sem 
enginn kemst inn nema hafa lykil eða aðgangsheimilid. Hún er vel búin öllum helstu þægindum með loftkæl-
ingu og mjög gott aðgengi er að íbúðinni. Gistipláss er fyrir 6 fullorðna í tveimur herbergjum og svefnsófa í 
stofu, einnig fylgir ferðabarnarúm. Fyrir miðju kjarnans er sameiginleg sundlaug með barnalaug sem aðeins 
íbúarnir hafa aðgang að. Við hliðina á sundlauginni er stigahús niður í bílastæðakjallarann. Stæði í bílageymslu 
fylgir íbúðinni.

Staðsetning rétt sunnan við Alicante

Leiga
Vlf. Snæfellinga í Grunda�rði heldur utan um úthlutun til allra félaganna og sér um lyklaafhendingu í samráði 
við leigutaka. Umsóknarfrestur vegna sumarleigu 2015 er til 31. janúar 2015. Gert ráð fyrir að þriðjudagar verði 
skiptidagar í sumarleigu. Rétt er að benda á að íbúðin er laus til vetrarleigu frá 10. desember 2014 og gildir reglan 
fyrstur kemur fyrstur fær um vetrarleiguna. Félagsmenn eru beðnir að snúa sér til Ólafar hjá Vlf. Snæfellsness með 
umsóknir og frekari upplýsingar í síma 5881991 á opnunartíma virka daga frá kl.10.00 – 15.00 eða með 
tölvupósti olof@verks.is . 

• Sumarleiga frá 1. maí – 30. sept. Leigutími er 2 vikur verð kr. 80.000.
• Vetrarleiga frá 1. okt. – 30. apr. Vikuleiga er kr. 40.000 og stakur sólahringur er kr. 6.000.
• Félögin hafa gert þjónustusamning um þrif og umsjón með fasteign. Sérstakt gjald fyrir brottfarar-

þrif á Spáni er kr. 17.000 óháð leigutíma. Greiða verður sérstaklega fyrir brottfararþri�n þegar 
leigusamningur er greiddur.

• Félögin hafa sett sameiginlegar umgengnisreglur sem gilda hjá öllum félögunum vegna leigu á 
Vinaminni. Umgengnisreglur munu fylgja öllum leigusamningum ásamt leiðbeiningum um 
staðsetningu.

Fjögur stéttarfélög í samstarf 
um rekstur orlofsíbúðar á Spáni

Bærinn heitir Los Arenales og hver�ð Altomar III      Hús nr. 13 neðri hæð


